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TREŠAIS BAUSLIS  

 

Tev būs svēto dienu svētīt. 

Ko tas nozīmē? 

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka Dieva vārdu un tā sludināšanu nenicinām, 

bet tos turam svētus, labprāt klausāmies un mācāmies. 

 

SEPTĪTĀ DIENA 

Sešās dienās Dievs radīja pasauli, bet septītajā Viņš atpūtās. “Un Dievs svētīja 

septīto dienu un iesvētīja to” (1. Moz. 2:3). Vecajā Derībā atpūtas diena bija sestdiena 

(2. Moz. 20:8–11), un ebreju valodā sabbat nozīmē atpūta. Bet no tā laika, kad Jēzus 

augšāmcēlās no mirušajiem (Mk. 16:9) svētdienā, šī diena ir kļuvusi īpaši atzīmējama kā 

Tā Kunga diena (Jņ. 20:19, 26). Jēzus nav atcēlis trešo bausli, bet gan to piepildījis. 

Kristus pestīšanas darbs bija vēstures vissvarīgākais notikums, un, lai atgādinātu mums 

par tā izšķirošo nozīmi, Baznīca svin svētdienu. Tieši šajā dienā Jēzus uzvarēja nāvi, lai 

mēs caur ticību Viņam iegūtu mūžīgo dzīvību. Tāpat kā debesu valstība ir mums 

dāvināta, tā arī svētdiena ir liela dāvana. Patiesa svētdienas svētīšana ir kā sagatavošanās 

mūžīgajam mieram, tālu no stresa un vienmēr tuvu Dievam. 

 

DIEVS RŪPĒJAS PAR MUMS 

Dievs ir devis mums Savu svēto dienu, lai mēs varētu atpūsties no ikdienas darba 

un atjaunot gan miesas, gan dvēseles spēkus. Mēs esam tā radīti, ka mums nepieciešama 

regulāra atpūta – katru septīto dienu. Nedēļas darbs kļūst daudz efektīvāks, ja svētdienā 

esam atpūtušies. Mums jādara tikai tas, kas ir vajadzīgs vai nepieciešams, lai palīdzētu 

citiem, piemēram, slimajiem vai nelaimē nonākušajiem. 

Mums ir nepieciešama patiesi svēta diena. “Svēts” nozīmē “atšķirts”. Svētā diena ir 

atšķirta no citām, lai mēs koptu savas attiecības ar To Kungu. Svētdienas lielākais 
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dārgums ir tas, ka mēs bez sirdsapziņas pārmetumiem varam veltīt visu dienu Dieva 

vārdam un lūgšanām. Kopā ar citiem kristiešiem dievkalpojumā un Svētajā Vakarēdienā 

mēs varam sastapties ar Augšāmcelto. 

Pirms dažiem gadiem kādā draudzē sāka kalpot jauns mācītājs. Pēc dažām nedēļām 

viens no visnopietnākajiem kristiešiem pārstāja nākt uz dievkalpojumiem. Tad mācītājs 

nolēma apmeklēt viņu mājās. Viņš pieklauvēja pie durvīm, bet neviens neatbildēja. Tā kā 

mācītājs bija noraizējies, viņš tomēr devās iekšā. Viņš sauca saimnieku, taču nesaņēma 

nekādu atbildi. Beigu beigās viņš iegāja istabā un redzēja veco vīru sēžam kamīna 

priekšā. Arī mācītājs apsēdās, neteikdams ne vārda. Abi skatījās ugunī. Tad mācītājs 

izņēma no kamīna lielāko degošo ogli un nolika to mazliet sāņus. Ogle, nedaudz 

pakvēlojusi, drīz vien nodzisa. Tad vecais vīrs sacīja mācītājam: “Es sapratu, ko tu domā. 

Nākamsvētdien es atnākšu.” 

Svētdiena ir Kristus nozīmēta draudzes satikšanās diena, lai Viņš to varētu 

uzmundrināt, stiprināt un atbalstīt. Visa Baznīcas darba nedēļa ir virzīta uz tās augstāko 

punktu – svētdienas dievkalpojumu. Tieši sapulcēšanās ap Jēzu dara šo dienu par sirds 

prieku ikvienam, kurš mīl savu Pestītāju. Ir svarīgi, lai mēs, kristieši, apzinātos svētās 

dienas būtību, kas ir atpūta un celsme. Galvenais nav tas, kura nedēļas diena tiek šādi 

piepildīta, bet gan, lai tas būtu regulāri. Jēzus saka: “Sabats ir celts cilvēka dēļ, un ne 

cilvēks sabata dēļ” (Mk. 2:27). 

 

DIEVA VĀRDA SVĒTUMS 

Mums ir dota svētdiena, lai mēs turētu svētu Dieva vārdu, to lasot un klausoties. 

Bībele un labs sprediķis nes glābšanas vēsti no Tā Kunga, un tādēļ ir dvēseles lielākais 

dārgums. Apustulis Pāvils saka: 

“Tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs, uzklausījuši mūsu 

sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas 

tie patiesībā ir, jo pats Dievs darbojas ar Savu spēku jūsos, kas ticat” (1. Tes. 2:13). 

Atpūtas dienā mums ar bijību ir jāklausās un jāstudē Dieva vārds, lai tas 
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nostiprinātos mūsu sirdīs. “Tiešām, svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā” 

(Lk. 11:28). Ja mēs izmantojam svētdienu, lai uzņemtu Kristus žēlastību, Viņš dod mums 

spēku nest Viņa mīlestību tālāk ikdienā. “Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, 

paši sevi maldinādami” (Jēk. 1:22). 

Kad Dievs trešajā bauslī saka “piemini”, Viņš atgādina, ka mums jāsagatavojas, lai 

svēto dienu svinētu cienīgi. Tā kā svētdiena ir Tā Kunga diena, nevajag uz to atlikt 

mazsvarīgus darbus. Baznīcas zvans svētdienā pirms dievkalpojuma un sestdienas 

lūgšana aicina: “Rīt ir sabats, sabats Tam Kungam ir svēts” (2. Moz. 16:23). Mums ir 

jālūdz par svētdienas dievkalpojumiem un sprediķiem, jo mācītājam ir nepieciešamas 

draudzes locekļu aizlūgšanas. Var arī izlasīt Bībeles lasījumus iepriekš, lai labāk uztvertu 

to izskaidrojumu. Tad var izjust to, ko piedzīvojis psalmists: “Mana dvēsele ilgojas un 

tvīkst pēc Tā Kunga pagalmiem” (Ps. 84:3). 

 

DIEVS AIZLIEDZ NONIECINĀT ŽĒLASTĪBU 

Tas Kungs mums aizliedz noniecināt sprediķi un Dieva vārdu. Pats Dzīvības Kungs 

runā uz mums, un mēs Viņu noniecinām, ja izmantojam Viņa dienu kaut kam citam. “Kas 

netur un nonievā doto vārdu, tas grūž postā pats sevi” (Sal. pam. 13:13). Ja cilvēks 

neklausās un nelasa Vārdu, bet gan tā vietā strādā dārzā vai vienkārši dzīvo savam 

priekam, viņš pagriež Dievam muguru. Svētdiena nedrīkst pārvērsties par dienu, kad 

cilvēks kalpo saviem elka dieviem. Tad tiek atmesta Dieva dāvana, un šī diena vairāk 

nekā citas kļūst par noziegumu un nelaimju dienu. Kas gan var būt ļaunāks par to, ja 

cilvēki palaiž garām iespēju saņemt Dieva žēlastību, nocietinās un iet pretī mūžīgajai 

pazušanai! Bet mājās, kur Dieva vārds ieņem galveno vietu, var ienākt Kristus, dziedinot 

un palīdzot. Ģimene, kas kopā lūdzas, piedzīvo Jēzus svētību un mieru. 

Ja kristietim ir vienaldzīga tikšanās ar To Kungu baznīcā, viņa ticība ir neīsta. 

Luters saka: “Tam, kam nav svētdienas, drīz nebūs arī Dieva.” Cilvēkam, kurš ir 

pateicīgs par grēku piedošanu, rūp Kristus. Apustulis saka: “Un vērosim cits citu, lai 

paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži 



PĒRS GRUNNANS „MĪLESTĪBA, PATIESĪBA, UN ŽĒLASTĪBA” 

 

  

© 2010 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS  4 

 

paraduši, bet cits citu paskubinādami, un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu” 

(Ebr. 10:24–25). Kristiešiem jāpulcējas arī tad, ja Dieva vārds viņiem ir mājās. Kad ogles 

ir kopā kaudzītē, tās uztur cita citas kvēlošanu, bet ātri atdziest, ja tiek noliktas atsevišķi. 

Ja mēs gribam piedzīvot garīgu atdzimšanu, tad nedrīkstam ļaut mūsu ticībai atdzist. 

Dievs ir parūpējies par mums, dodot laiku iepazīt Viņu un Viņa gribu mūsu dzīvē. 

 

SVĒTĀ DIENA – MŪSU TICĪBAS LIECĪBA 

Kad tu ej uz baznīcu, lai dzirdētu biblisku sprediķi, tu apliecini, ka Jēzus ir 

augšāmcēlies un dzīvo. Sātans šai mūsu liecībai visiem spēkiem cenšas aizšķērsot ceļu. 

Tas ir ļaunais, kas mēģina sajaukt Dieva vārda skaidro mācību. Lai Tā Kunga diena 

nekļūtu par liecību pasaulei, darbojas vareni spēki. Daudzo mamona tempļu vilinājums 

nereti sajaucas kopā ar bailēm, vai tik ļaudis nenodomās, ka esi kļuvis nopietns kristietis. 

Bet Tas Kungs saka: “Es devu tiem arī Savas svētās dienas, kas ir derības zīme starp 

Mani un viņiem, lai tie atzītu, ka Es esmu Tas Kungs, kas tos svētījis” (Ec. 20:12). 

Mums jādomā arī par to, ka mūsu iešana pie Svētā Vakarēdiena ne tikai ļauj saņemt 

Kristus žēlastību, bet arī ir liecība tiem, kuri vēl nav atzinuši sakramentu lielo dāvanu. 

Kad bijīgi izturamies pret Dieva vārdu, kāds vienmēr saprot, ka mums tas ir liels 

dārgums. Tāds tas var kļūt arī viņam. Jēzus Kristus vārdā mēs saņemam grēku piedošanu, 

jaunu dzīvi un mūžīgu svētību, ko neviens mums nevar atņemt. 

 


